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DERS KAYITLARI İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR 

 

Yapılacak İşlem Başlangıç Bitiş 

Ders Kayıtları* (Öğrenci) 14.09.2015 20.09.2015 

Ders Onayı (Öğrenci) 21.09.2015 04.10.2015 

Ders Değiştirme (Ekle ve Bırak) 28.09.2015 11.10.2015 

Eğitim/Öğretim (Ders) 28.09.2015 03.01.2016 

Yarıyıl Sonu Sınavları (Final) 04.01.2016 17.01.2016 

Bütünleme Sınavları 18.01.2016 31.01.2016 

*Ders kayıt işlemleri, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Üniversitemize ilk defa kayıt yaptıran 

öğrencilerimiz dâhil, öğrencilerimizin kendileri tarafından yapılacaktır. Sistem tarafından 

otomatik olarak ders kayıt işlemi yapılmayacaktır. 

Ara Sınav (Vize) tarihleri dersler başladıktan sonra Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenerek 

ilan edilecektir. 

1) Bir öğrenci hangi durumda başarısız duruma düşer? 

Son iki AGNO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler başarısız duruma düşer. Bu öğrenciler 

normal dönemlerinden ders alamaz, alt yarıyıldaki FF ve Z notlu derslerini zorunlu 

olarak, diğer dersleri de isteğe bağlı olarak tekrar ederek AGNO’larını 2.00’a 

çıkarmaları halinde kendi dönemlerinden ders alabilirler.  

Öğrencilerin başarılı olup olmadıkları son iki AGNO’suna 

bakılarak tespit edilir. 

AGNO sadece herhangi bir dönemde alınan derslerin ortalaması 

değildir. AGNO (Ağırlıklı Genel Not Ortalaması)’nun o ders kayıt 

dönemine kadar öğrencinin aldığı tüm derslerin başarı notlarının 

ortalaması olduğunu unutmayınız.  

Aşağıdaki örnekleri inceleyelim. 

Örnek 1: 

Yarıyıl AGNO 

2013-2014 Güz 2,70 

2013-2014 Bahar  1,35 

2014-2015 Güz 1,40 

Durum BAŞARISIZ (Alt yarıyıldaki dersleri 

tekrar edecek) 
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Örnek 2: 

Yarıyıl AGNO 

2013-2014 Güz 2,70 

2013-2014 Bahar  2,0 

2014-2015 Güz 1,40 

Durum BAŞARILI (kendi yarıyılındaki dersleri alabilecek) 

 

Örnek 3: 

Yarıyıl AGNO 

2013-2014 Güz 2,70 

2013-2014 Bahar  1,40 

2014-2015 Güz 2,0 

Durum BAŞARILI (kendi yarıyılındaki dersleri 

alabilecek) 

 

Yaz okulu AGNO’su Bahar AGNO’su yerine sayılır. Bu sebeple yaz okuluna katılan 

öğrenciler için Bahar dönemi AGNO’suna bakılmaz. Yaz okulu ve güz dönemi 

AGNO’larına bakılır. 

Örnek 4: 

Yarıyıl AGNO 

2013-2014 Bahar 2,70 

2013-2014 Yaz  2,0 

2014-2015 Güz 1,40 

Durum BAŞARILI (kendi yarıyılındaki dersleri 

alabilecek) 

 

Birinci sınıfın güz yarıyılını bitiren öğrenci bu yarıyıl sonundaki AGNO’su 2.00’ın altında olsa 

dahi henüz iki AGNO oluşmadığı için birinci sınıf bahar yarıyılındaki dersleri de alabilecektir. 

2) Ön Şartlı Dersleri almak için gerekli şartlar nelerdir? (Bahar dönemi ders 

kayıtlarında dikkat edilir.) 

Fakültemizde okutulan ön şartlı dersler aşağıya çıkarılmıştır: 

 

Ceza Hukuku (Genel Hükümler) I  Ceza Hukuku (Genel Hükümler) II 

Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) I Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) II 

Medeni Usul Hukuku I Medeni Usul Hukuku II 

Ceza Muhakemesi Hukuku I  Ceza Muhakemesi Hukuku II 
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Ön şartlı derslere kayıt yaptırmada 2012 yılından önce kayıt yaptıranlar için birinci 

dersi alma şartı; 2012 ve sonraki yıllarda kayıt yaptıranlar için birinci dersi başarma 

şartı aranır. 

3) Ders Alma Formları nasıl düzenlenir?  

Seçilen dersler danışmana onaylattırıldıktan sonra öğrenci tarafından öğrenci bilgi 

sisteminden 3 (üç) nüsha çıktı alınarak imzalanır ve danışmana imzalatılır. Biri 

öğrencide ikisi danışmanda kalır. Ders alma formlarında mutlaka danışmanın ve 

öğrencinin imzası bulunmalıdır. (Öğrenciler ders alma listelerinin çıktısını kantinin üst 

katındaki fotokopiden alabilirler.) 

 

4) Azami Kredi Yükü nedir? 

2012 ve daha sonraki yıllarda kayıt yaptıranlar için bir yarıyılda alınabilecek derslerin 

kredi toplamı ortak zorunlu dersler (AİİT, Türk Dili, Yabancı Dil) hariç maksimum 32 

dir. (2012 yılından önce kayıt yaptıranlar için bu şart 33’tür.) (ÖBS azami krediden fazla 

ders seçilmesine izin vermez.) Azami kredi yükünü aldıktan sonra mezuniyetine tek 

dersi kalanlar hem güz hem de bahar dönemi için bu dersi de alabilir. 

 

5) Alttan olan derslere öncelikle mi kayıt yapmak zorundayım? 

Öncelikle alt yarıyıla ait (FF) ve devamsız (Z) olan derslerin alınması ve daha sonra 

ders alma şartlarının yerine getirilmiş olduğu yarıyılın derslerinin alınması 

gerekmektedir. Ders alma ekranında öğrencinin daha önceki yarıyıllarda (FF) veya (Z) 

notu ile kaldığı dersler kırmızı renkli ve otomatik olarak seçilmiş olarak gelecektir. Bu 

dersler öğrenci veya danışman tarafından ders alma listesinden çıkartılamayacaktır. 

 

6)  Ders kaydı yaparken “DD” ve “DC “ olan dersleri de seçmek zorunda mıyım? 

Hayır, bu dersleri almak zorunda değilsiniz; öncelikle “FF” olan derslerinizi seçersiniz 

daha sonra isterseniz “DD” ve “DC” olan dersleri seçebilirsiniz. Mezuniyet durumuna 

geldiğinizde AGNO’nuz 2.00’ın üzerinde ise bu dersleri başarmış sayılırsınız; ancak 

AGNO’nuz 2.00’ın altındaysa bu derslerden başarısız sayılırsınız ve AGNO’nuz 2.00’a 

çıkıncaya kadar mezun olamazsınız. 

 

7) Birinci sınıflar üstten (2. sınıftan) ders alabilir mi? 

Hayır. 
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8) Hangi durumda üst sınıftan ders alınabilir?  

Tekrar dersi olmayan (“FF” veya “Z”) ve AGNO su en az 2.50 olan ara sınıf öğrencileri 

(birinci sınıf öğrencileri hariç), ön şartlı olmayan veya ön şartını yerine getirdikleri 

üst yarıyıla ait derslerden, azami kredi sınırını (32) aşmamak şartıyla10 krediye kadar 

dersi üstten alabilirler. 

 

9) Hangi durumlarda bir öğrenci akademik anlamda başarısız sayılır?  

Son iki AGNO (Ağırlıklı Genel Not Ortalaması)`sunun her ikisi de 2.00`ın altında 

olan öğrenci başarısız sayılır ve AGNO’su 2.00 veya daha yüksek olmadığı sürece üst 

dönemden ders alamaz.  Son iki AGNO’sundan herhangi biri 2.00’ın üstünde olan 

öğrenciler başarılı sayılır ve üst yarıyıldan ders alabilir. 

10) AGNO barajı nedeniyle yarıyıl/yıl kaybettim, hangi yarıyıl benim için üst yarıyıl 

oluyor? 

Hangi yarıyıla ait ders alma şartlarını yerine getirebiliyorsanız o yarıyıl sizin yarıyılınız 

olur ve bu yarıyılın en az iki sonrası sizin için üst, en az iki öncesi de sizin için alt yarıyıl 

olarak tanımlanır. 

11) A seçmeli dersinden başarısız oldum, bir sonraki yıl aynı seçmeli dersi almak 

zorunda mıyım? 

İlk iki hafta içerisinde bırakılmayan seçmeli dersler zorunlu ders gibi işlem görür; ancak 

öğrencinin başarısız olduğu seçmeli dersin ilgili yarıyılda yeniden açılmaması halinde 

başka bir seçmeli ders seçilebilir. Bu ders açılmışsa başka bir ders seçilemez. Bunun 

için ders kayıtları sırasında konuya ilişkin başvuru formunun doldurularak danışmana 

onaylatıldıktan sonra Dekanlık Öğrenci İşlerine teslim edilmesi gerekir. 

 

12) Harç ücretleri hangi bankaya yatırılır? 

Harç ücretleri Vakıf Bank (Şube, ATM, İnternet Bankacılığı), Halk Bank (Şube, ATM, 

İnternet Bankacılığı) ve Ziraat Bankası’ndan (ATM, İnternet Bankacılığı) öğrenci 

numarası ile ödenebilecektir. Ayrıca ÖBS’deki Online Harç Ödeme ekranından kredi 

kartı ile de ödenebilir. 

 

13) Kimler harç ücreti öder? 

İÖ’de kayıtlı tüm öğrenciler, vakıf üniversitesinden fakültemize yatay geçiş yapan 

gündüz ve İÖ öğrencileri, vakıf üniversitesinde gelerek fakültemizde misafir öğrenci 

statüsünde ders alan öğrenciler, okulu uzatan tüm gündüz programı öğrencileri. 

http://www.atauni.edu.tr/#!sayfa=lisans-ogrencileri-icin-formdilekceler
http://www.atauni.edu.tr/#!sayfa=harc-ucretinin-obsden-kredi-karti-ile-odenebilmesi
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14) Muaf olduğum bir dersi seçmeli miyim? 

Hayır, Muaf olunan dersler seçilmemelidir. 

 

15) İkinci sınıfa geçtim. ÖBS’ deki ders alma sayfamda birinci sınıf dersleri de 

görünüyor. Sistemde hata mı var? 

ÖBS’ deki ders alma sayfasında alt yarıyıllardaki derslerin görünmesi normaldir. 

Öğrenciler alt yarıyıllardaki kaldıkları derslere veya yükseltmek istedikleri derslere 

kayıt yaptırabilirler. 

 

16) Her yarıyıldan kaç seçmeli ders alabilirim? 

Her yarıyıldan bir seçmeli ders alınır. ÖBS aynı yarıyıldaki iki seçmeli dersin 

alınmasına izin vermez. 

 

17) Muafiyet başvurusunda bulunan öğrencilerin ders kayıtları nasıl yapılır? (Yatay 

Geçiş, DGS ve ÖSYS ile gelip daha önce başka bir bölümde okuyanlar) 

Fakültemizde muafiyet başvuruları Muafiyet Komisyonu tarafından değerlendirildikten 

sonra Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanır ve her öğrenci için 3 (üç) nüsha 

muafiyet çizelgesi düzenlenir.  Bu formlardan biri öğrenci de biri danışmanda biri de 

öğrenci işlerinde muhafaza edilir.  

Muafiyet başvurusunda bulunan öğrencilerin ders kayıtları muafiyet çizelgesi esas 

alınarak yapılır. Bu sebeple bu çizelgelerin öğrenciler tarafından arşivlenerek her dönem 

ders kaydı yaparken bu çizelgelerin dikkate alınması gerekir. 

 

18) Azami kredi yükünü seçtikten sonra mezuniyetine tek dersi kalan öğrencilere +1 

ders verilmesi 

Azami kredi yükünü seçtikten sonra mezuniyetine tek dersi kalan öğrencilere güz ve 

bahar dönemleri için birer ders daha verilebilir.  

 

19) Alttan aldığım bir ders ile kendi dönemimde aldığım bir ders devamsızlık sınırını 

(%20) aşacak ölçüde çakışıyor. Bu iki derse kayıt yaptırabilir miyim? 

Hayır. Alınan iki ders devamsızlık sınırını aşacak ölçüde çakışıyorsa öğrenci alt 

yarıyıldaki derse kayıt yaptırır. Diğer dersi bir sonraki yıl alır. 

 

20) Hangi dersler uzaktan eğitim ile yürütülecektir? 
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“Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi” ve “Yabancı Dil” dersleri uzaktan eğitim ile 

yürütülecektir. “Türk Dili” dersi ise yüz yüze yürütülecektir. 

 

21) Özel durumu olan öğrencilerin ders kaydı 

Özel durumu olan öğrenciler ÖBS’den özel/engel durum anketini dolduracaklardır. Bu 

ankete verilen cevaplar başta, Katkı Payı / Öğrenim Ücreti muafiyet işlemleri olmak 

üzere öğrencilik süresince yapılacak diğer iş ve işlemlerin sağlıklı bir şekilde 

yürütülmesi için kullanılacaktır. 

Ankete verilen cevapların geçerli olabilmesi için öğrencinin bu anketi danışmanına 

onaylatması gerekir. Danışmanlar öğrencinin özel durumu ile ilgili getirdiği belgeyi 

inceledikten sonra sistemden anket formunu onaylar. Bu formun da 3 nüsha çıktısı alınıp 

öğrenci ve danışman tarafından imzalanır. İkisi danışmanda biri öğrencide kalır.  

Özel durumu olan öğrencilerin harçtan muaf olabilmesi için Sağlık Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı Harçlar Şefliği’ne gerekli belgelerle (form, sağlık raporu, şehit yakınlığı 

belgesi vs.) birlikte başvurması gerekir.  

22) Yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler öğrenci kimlik kartlarını nasıl alacaktır?  

ÖBS’deki Online Kimlik Kartı Talep ekranından kimlik kartı talep edeceklerdir. 

 

23) Öğrenci Kimlik Kartı Bandrolleri: Öğrenci Kimlik Kartında bulunduğu akademik 

yıla ait bandrol bulunmayan öğrencilerin danışman onayı sırasında danışmanlarından 

mutlaka kimlik kartına bandrol yapıştırmasını istemelidir. 

Harç ücretlerini öğrenmek için tıklayınız. 

 

 

 

http://obs.atauni.edu.tr/auth
http://www.atauni.edu.tr/#!sayfa=online-ogrenci-kimlik-karti-talebi
http://www.atauni.edu.tr/#!sayfa=katki-payi-ve-ogrenim-ucreti

